
Την Αικατερίνη Σαββαΐδου, στέλεχος της «PwC-Ελλάς», με εξειδίκευση στο 
δημοσιονομικό και φορολογικό δίκαιο προτείνει ο υπουργός Οικονομικών 

Γκίκας Χαρδούβελης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη θέση του επικεφαλής 
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων μετά την παραίτηση του Χάρη 

Θεοχάρη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ποιός φοβάται τις εξετάσεις;
Πρόκειται για διαχρονικό και κατά κανόνα 
αναπάντητο ερώτημα που περιφέρεται σε 
διάφορους κλάδους, ιδίως μεταξύ εκείνων που 
από το «παράθυρο» θέλουν να ονομάζονται 
επιστημονικοί και να τυχαίνουν της ανάλογης 
μεταχείρισης.
Η άποψη ότι ακόμη κι αυτός που φοίτησε 
μοχθώντας για τη γνώση τουλάχιστον επί 
μια πενταετία, έχει ανάγκη μιας πρόσθετης 
εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, καθ’ ότι στον 
επιστημονικό τομέα, τα τελευταία χρόνια, 
είναι ραγδαίες οι εξελίξεις από τεχνική και 
τεχνολογική πλευρά, είναι απολύτως ξένη στην 
αντίληψη όσων επί δεκαετίες επιδιώκουν το 
«χαρτί» που κάποτε πήραν - και κάτω από τις 
όποιες εκπαιδευτικές και μαθησιακές συνθήκες 
το πήραν - να συνιστά ένα «ανταλλακτικό» 
επαγγελματικής αποκατάστασης δια βίου.
Προφανώς όσοι πρεσβεύουν τέτοιες αντιλήψεις 
γνωρίζουν από την πράξη - έστω και αν δεν 
το ομολογούν -  ότι το «χαρτί» στην ζωή και 
ιδίως στην παραγωγική διαδικασία, δεν αρκεί 
και δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα, 
ούτε στους ίδιους, ούτε στο κοινωνικό 
σύνολο, δίχως ανανέωση και εμπλουτισμό του 
γνωστικού αντικειμένου, περίπου κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα.
Δυστυχώς, η επιβεβαίωση των νέων γνώσεων 
με έναν - παλαιό και δοκιμασμένο τρόπο - είναι 
εφικτή: τις εξετάσεις.
Ποιός φοβάται, λοιπόν, τις εξετάσεις;
Είτε αυτός που δεν διαθέτει τις απαιτούμενες 
γνώσεις, είτε την ικανότητα να κατανοήσει και 
να κάνει κτήμα του τις νέες γνώσεις, αφού οι 
προηγούμενες δεν επαρκούν για κάτι τέτοιο… 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥΣΗΜΕΡΑ

Στη Βουλή η «Μικρή ΔΕΗ»

Την επόμενη Τετάρτη, 2 Ιουλίου, θα 
κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο 
που αφορά στο θέμα της «μικρής» ΔΕΗ, 
ανέφεραν κυβερνητικές πηγές μετά τη 
σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξί-
μου, υπό την προεδρία του υπουργού 
Επικράτειας, Δημήτρη Σταμάτη και με 
τη συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού 
και στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Το ΑΠΕ 
μετέδωσε αναλυτικά ότι η απόφαση 
αυτή ελήφθη δεδομένου ότι μέχρι την 
Παρασκευή ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος, Γιάννης Μανιάτης, θα βρίσκεται 
στις Βρυξέλλες μαζί με τον πρωθυπουρ-
γό, Αντώνη Σαμαρά, καθώς στη σύνοδο 
κορυφής θα συζητηθούν και θέματα 
ενέργειας. Επίσης, αρχές της επόμενης 
εβδομάδας ο κ. Μανιάτης θα βρίσκεται 
στο Λονδίνο προκειμένου να παρουσι-
άσει τον γύρο παραχωρήσεων για τις 
έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο 
και στην Κρήτη. Οι ίδιες κυβερνητικές 
πηγές ανέφεραν ότι η συζήτηση στη 
χθεσινή σύσκεψη είχε σκοπό να αποσα-

φηνίσει όλα τα θέματα και να ενισχύσει 
όλες τις πρόνοιες που έτσι κι αλλιώς θα 
έμπαιναν στον διαγωνισμό και τώρα θα 
μπουν στο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα 
υποστηρίχθηκε ότι διασφαλίζεται το 
εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς 
των εργαζομένων, δίνεται το 30% και 
του ενεργητικού και του παθητικού 
μέρους της επιχείρησης και διασφα-
λίζονται οι τοπικές κοινωνίες. «Επί της 
ουσίας δεν αλλάζει τίποτα. Άλλωστε 
πρόκειται για απόφαση που έχει περάσει 
από υπουργικό συμβούλιο εδώ και ένα 
χρόνο», έλεγαν κυβερνητικές πηγές, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ, καθώς επίσης ότι 
«δεν υπήρχε θέμα επί της αρχής του 
νομοσχεδίου», τόνισαν και πηγές από 
το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα εκδηλώνονται 
έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης που ζητούν απόσυρ-
ση του νομοσχεδίου, αντιδράσεις από 
τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και συνδικάτα της ΔΕΗ, 
ενώ παράλληλα οργανώνονται απεργια-
κές κινητοποιήσεις. 

Την Τετάρτη 2 
Ιουλίου θα κατα-
τεθεί στη Βουλή 
το νομοσχέδιο για 
τη «μικρή» ΔΕΗ, 
δήλωσαν κυβερ-
νητικές πηγές 
μετά τη σχετική 
σύσκεψη στο Μέ-
γαρο Μαξίμου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee



Διήμερο φόρουμ με τίτλο: «Επενδύοντας στην 
ηλεκτρική ενέργεια: Ο πυλώνας μιας αντα-
γωνιστικής οικονομίας»  θα πραγματοποιηθεί 
στις 2 και 3 Ιουλίου 2014, στο κτίριο της «Ελ-
ληνικά Χρηματιστήρια»  (Λεωφ. Αθηνών 108). 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την επενδυτι-
κή έκδοση Α-ΕΝΕRGY, με την υποστήριξη της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, τη  συνεργασία της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ και τη συμμετοχή 
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος 
και Υποδομών. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
κορυφαίοι επενδυτικοί, επιχειρηματικοί και 
επιστημονικοί φορείς θα τοποθετηθούν σε 
θέματα άμεσης επικαιρότητας όπως: Ο νέος 
ενεργειακός σχεδιασμός, η αξιοποίηση εγχώ-
ριων ενεργειακών πηγών, το ανταγωνιστικό 
κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις, οι 
σύγχρονες τεχνολογίες, οι επενδύσεις στα δί-
κτυα μεταφοράς, τα έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ,η  χρηματοδότηση, ο ρόλος 
του φυσικού αερίου αλλά και  το μέλλον των 
ΑΠΕ.
«Από τη δική του πλευρά, το Χρηματιστήριο 
της Αθήνας θα παρουσιάσει τις δικές του   
σκέψεις και προτάσεις για την χρηματοδό-

τηση των μεγάλων ενεργειακών έργων και 
υποδομών, την απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρισμού, αλλά και την προοπτική δημι-
ουργίας ενός Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που 
ήδη μελετάται από πέρυσι, υπογραμμίζεται 
στην ίδια ανακοίνωση. Πρόκειται για θέματα 
σχετικά άγνωστα στο ευρύ αλλά και στο επι-
χειρηματικό κοινό, που όμως σηματοδοτούν 
την  έμφαση που δίνεται σήμερα στον τομέα 
της ενέργειας ως κατεξοχήν αναπτυξιακό 
πυλώνα. 
Το συνέδριο θα απασχολήσουν όμως και 
τα μεγάλα έργα υποδομής, ξεκινώντας από 
τις μεγάλες ενεργειακές διασυνδέσεις, τις 
διασυνδέσεις Κρήτης και Κυκλάδων, τα έργα 
φυσικού αερίου, αλλά και τα νέα έργα στις 
ΑΠΕ, που δρομολογούνται έχοντας πλέον 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση».
Πληροφορίες:  Τηλ.: 210-6912182, 210-6912-
505, www.a-energy.gr  
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

   Στην Τρίπολη θα γίνει φέτος (από τις 24 ως 
τις 31 Ιουλίου 2014), το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
των Αρκάδων, όπου θα συναντηθούν ομογενείς 
Αρκάδες, απόδημοι από όλο τον κόσμο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, 
που διοργανώνεται από την Παγκόσμια Παναρ-
καδική Συνομοσπονδία και σε συνεργασία με 
τις διοικητικές Αρχές της Αρκαδίας, θα γίνουν 
τοποθετήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες 
και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην 
υγεία, τη νεολαία, τον πολιτισμό και την γλώσσα, 
την οικολογία και τον τουρισμό, την οικονομία, 
το εμπόριο κ.ά.

 Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλή-
λων Ελλάδος – ΣΤΥΕ, ως εξής:
Ανδρέας Στοϊμενίδης, Πρόεδρος
Δημήτρης Γαρμπής, Αντιπρόεδρος
Γιώργος Ζηλούδης, Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Παπαδάκης, Αναπλ. Γενικός Γραμ-
ματέας
Νίκος Καραμιχάλης, Γραμματέας Οργανωτι-
κού
Χριστίνα Μαριδάκη, Γραμματέας Οικονομικού
Μαρία Δαουτάκου, Γραμματέας Εκπαίδευσης
Μαρία Μπάτζιου, Μέλος, υπεύθυνη για θέμα-
τα γυναικών και νέων Τεχνικών Υπαλλήλων
Χρύσα Λιάπη, Μέλος, υπεύθυνη για θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
Χρήστος Λέτσιος, Μέλος, υπεύθυνος ασφαλι-
στικών και εργασιακών θεμάτων
Αθανάσιος Καραθανάσης, Μέλος, υπεύθυνος 
για θέματα βιομηχανίας και ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

25 
Ιουνίου
2014

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «Η Αθήνα Πρωτεύουσα της Ελλά-
δας. Τα Πρώτα Βήματα» 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Χρήσεις γης: Ρύθμιση του χώρου 
για την ανάπτυξη"
ΑΘΗΝΑ

Μουσείο της Πόλεως των 
Αθηνών, σε συνεργασία 
με την «Εταιρεία Μελέτης 
Ελληνικής Ιστορίας»

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο

26 
Ιουνίου
2014

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: για την επισκευή και ενίσχυση 
των κατασκευών
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ

26-27 
Ιουνίου
2014

  «Επενδύοντας στην ηλεκτρική ενέργεια:  
Ο πυλώνας μιας ανταγωνιστικής οικονομίας»  

Παναρκαδικό συνέδριο 

Νέο Δ.Σ.

Τ
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Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Σύμφωνο συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και της υλο-
ποίησης του έργου "Δυτικός Προαστιακός Σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης" 
υπογράφουν την Πέμπτη πέντε δήμαρχοι, ισάριθμες εταιρείες και ένα 
ερευνητικό ινστιτούτο. Στόχος του συμφώνου είναι η από κοινού δράση 
των φορέων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση 
για την ωρίμανση του έργου, από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, κα-
θώς και η ένταξη της υλοποίησής του σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του 
τρέχοντος ΕΣΠΑ 2007-2013 και του επόμενου (ΣΕΣ 2014-2020) ή σε άλλο 
αναπτυξιακό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ ή της Ελλάδας.
Το σύμφωνο υπογράφουν οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτά-
ρης, Δέλτα, Γεώργιος Γλώσσης, Κορδελιού – Ευόσμου, Στάθης Λαφαζα-
νίδης, Παύλου Μελά, Διαμαντής Παπαδόπουλος και Αμπελοκήπων- Με-
νεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, οι εταιρείες ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και ΕΡΓΑ 
ΟΣΕ ΑΕ, η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΕ, ο Οργανισμός 
Λιμένος (ΟΛΘ ΑΕ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
Μεταφορών / Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
Στη συνάντηση έχει προσκληθεί ο υπουργός Μεταφορών και Δικτύων, 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 
Μεταξύ άλλων, το προτεινόμενο προς ωρίμανση έργο θα περιλαμβά-
νει την ανακατασκευή και την επανάχρηση υφιστάμενου τμήματος μη 
ενεργού σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ ή/και την κατασκευή νέων 
τμημάτων, ώστε να καταστεί λειτουργική η προαστιακή σιδηροδρομική 
σύνδεση περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Σίνδος, Κορδελιό, Εύο-
σμος, Σταυρούπολη, Αμπελόκηποι, Μενεμένη) με το λιμάνι.
Επίσης, το έργο προβλέπει τη δρομολόγηση διαθέσιμων οχημάτων τύπου 
«RAIL BUS», καθώς και την κατασκευή 11 ενδιάμεσων στάσεων και 

τερματικών σταθμών στις ενδεικτικές θέσεις: Χρυσοστόμου Σμύρνης και 
Αισχύλου (Διαβατά), Νέα Μοναστηρίου και Αθανασίου Διάκου (Ελευθέριο 
– Κορδελιό), Νέα Μοναστηρίου και Επτανήσου (Εύοσμος), σταθμός ΚΤΕΛ 
«Μακεδονία», εμπορικό κέντρο “City Gate”, Επτανήσου και Καραολή & 
Δημητρίου (Εύοσμος), Ελ. Βενιζέλου και Σοφοκλέους (Αμπελόκηποι), 
Παπαφλέσσα και Αγίας Κυριακής (Εύοσμος – Άνω Ηλιούπολη), Μικράς 
Ασίας και Καραολή & Δημητρίου (Σταυρούπολη) και στη Σίνδο και το 
Λιμάνι Θεσσαλονίκης (τερματικοί σταθμοί).

Ως «την πιο μεγάλη μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης τα 
τελευταία 150 χρόνια» χαρακτήρισε το εθνικό κτηματολόγιο ο υπουργός 
ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, ύστερα από την έναρξη της συνόδου της μόνιμης 
επιτροπής κτηματολογίου της ΕΕ, που διεξάγεται στην Αθήνα υπό την 
προεδρία τής «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ». «Ενοποιούμε 

τα πληροφοριακά συστήματα όλης της δημόσιας διοίκησης, από το κτημα-
τολόγιο, την πολεοδομία και τα δάση, μέχρι τα σχέδια πόλης και τον ορυκτό 
πλούτο» ανέφερε ο υπουργός ΠΕΚΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η 
δουλειά που επίκειται να γίνει είναι «τουλάχιστον δεκαπλάσια όλης αυτής 
που έχει γίνει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες».

Συνάντηση με αντιπροσωπεία καθηγητών και διοικητικών υπαλλήλων του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας 
Λοβέρδος κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει το ίδρυμα μετά την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας. Οι 
εκπρόσωποι του ΕΜΠ επισήμαναν ότι με την προκήρυξη των 600 θέσεων 
οι οποίες θα καλυφθούν από την δεξαμενή των υπαλλήλων που έχουν 
τεθεί σε διαθεσιμότητα δεν διασφαλίζεται η ενδοϊδρυματική κινητικό-
τητα. Παράλληλα ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις (π.χ δεν 
προκηρύχθηκαν θέσεις βιβλιοθηκονόμων, το ίδρυμα δεν έχει φύλακες 

κλπ). Ο υπουργός Παιδείας ζήτησε ένα σημείωμα, με την καταγραφή 
των στρεβλώσεων και δεσμεύθηκε ότι θα παρακολουθήσει την διαδι-
κασία της αξιολόγησης από κοντά. Στις αιτιάσεις της αντιπροσωπείας 
του ΕΜΠ, επικεφαλής της οποίας ήταν η αντιπρύτανης του ιδρύματος 
Αντωνία Μοροπούλου, ότι έχει γίνει ήδη αξιολόγηση από το υπουργείο, 
ο κ. Λοβέρδος αντέτεινε ότι δεν έχει στη διάθεσή του τέτοια έκθεση και 
ζήτησε από το ΕΜΠ να του την στείλει προκειμένου να την θέσει υπόψη 
του ανεξάρτητου αξιολογητή που θα αξιολογήσει τα οργανογράμματα των 
ανώτατων ιδρυμάτων.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 4ης Μαρτίου 
2014. 
Ειδικότερα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΔΣΑ έγινε η ανάδειξη του προεδρείου του Συλλόγου που έχει ως εξής: 
Πρόεδρος Βασίλης Αλεξανδρής, α΄ αντιπρόεδρος Ιωάννα Καλαντζάκου - 
Τσατσαρώνη, β΄ αντιπρόεδρος Γεώργιος Μπουλούκος, γενική γραμματέας 
Χριστίνα Κουντούρη και ταμίας η Μαρινέττα Γούναρη.

Θεσσαλονίκη: Σύμφωνο συνεργασίας  
για τον δυτικό προαστιακό σιδηρόδρομο 

Μόνιμη επιτροπή κτηματολογίου της ΕΕ

Συνάντηση υπουργού Παιδείας  με αντιπροσωπεία του ΕΜΠ

ΔΣ ΔΣΑ
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Με τη διαδικασία του κατ΄ επείγοντος προωθή-
θηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την χωρο-
ταξική και την πολεοδομική μεταρρύθμιση από 
τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά, 
προκειμένου, όπως υπογραμμίζεται, να ολοκλη-
ρωθούν εγκαίρως συγκεκριμένες δεσμεύσεις της 
χώρας. «Τους τελευταίους μήνες στο ΥΠΕΚΑ όλοι 
δουλέψαμε για να ολοκληρωθεί μία νομοθετική 
πρωτοβουλία που απλοποιεί τις διαδικασίες, βοηθά 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προστατεύει 
το περιβάλλον. Θέσαμε ως βασικό στόχο την 
αποκέντρωση των λειτουργιών και την επιτάχυνση 
του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού», 
ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Ταγαράς. Σύμφωνα 
με τον αναπληρωτή υπουργό, «με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο καθορίζονται επακριβώς οι αρμοδιότητες, 
τα επίπεδα σχεδιασμού και ελέγχου, αποφεύγονται 
οι αλληλεπικαλύψεις, ενώ όλα τα αποτελέσματα 
του σχεδιασμού, οποιουδήποτε επιπέδου, καθώς 
και οι "θεσμικές γραμμές" συγκεντρώνονται ηλε-
κτρονικά σε ενιαία βάση δεδομένων του ΥΠΕΚΑ 
και αποτυπώνονται στα ψηφιακά υπόβαθρα της 
ΕΚΧΑ». Ειδικότερα, στόχο αποτελεί η απλούστευ-
ση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδια-
σμού και η μείωση των επιπέδων σχεδιασμού από 
επτά σε τέσσερα. Ταυτόχρονα, όλες οι διαδικασίες 
θα έχουν μία κεντρική αξιολόγηση, παρακολούθη-
ση και δέσμευση ολοκλήρωσης σε συγκεκριμένο 
χρόνο, με οργανωμένο τρόπο. Επιπλέον, σύμφωνα 
πάντα με τον κ. Ταγαρά, βελτιώνεται το νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις γης, «το οποίο έχει 
πλέον καταστεί παρωχημένο λόγω των σημαντικών 
αλλαγών στον τρόπο ζωής, των νέων μορφών επι-
χειρηματικότητας και γενικότερα των σύγχρονων 
κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που ο οργανω-
μένος αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να 
ικανοποιήσουν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Με το νομοσχέδιο επιτυγχάνεται επίσης η μείωση 
των επιπέδων σχεδιασμού, δηλαδή των σχεδίων 
του χώρου, από επτά σε τέσσερα, ενώ δίνεται σα-
φής κατεύθυνση του κάθε σχεδίου. Στόχο αποτελεί 
και το ζήτημα της μείωσης του χρόνου που απαι-
τείται για να εγκριθούν τα σχέδια του χωροταξικού 
και πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι εγκρίσεις θα 
περνάνε πλέον από την αποκεντρωμένη διοίκηση 
και με άλλες διαδικασίες θα γίνονται σε διάστημα 
λίγων μηνών, ενώ μέχρι σήμερα απαιτούνταν 
έως και τρία χρόνια. Μάλιστα, επιταχύνεται και 
η διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης στα δύο 
χρόνια, καθώς ο χρόνος που απαιτούνταν μέχρι 
σήμερα κυμαινόταν από 5 έως 20 χρόνια. Όσον 
αφορά τις χρήσεις γης, ο κ. Ταγαράς επεσήμανε ότι 
αντιστοιχίζονται οι περίπου 6.000 Κωδικοί Αριθμοί 
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) του υπουργείου Οικονο-
μικών με τις χρήσεις γης του νέου συστήματος 
και «δημιουργείται μία δυναμική βάση δεδομέ-

νων, η οποία ξεκαθαρίζει μία και καλή το τοπίο». 
Σημαντικό βήμα για το ΥΠΕΚΑ αποτελεί επίσης 
η ολοκλήρωση μέχρι το 2020, με τη συνεργα-
σία όλων των συναρμόδιων υπουργείων, ενός 
ψηφιακού χάρτη της Ελλάδας όπου θα απεικονί-
ζονται όλες οι θεσμικές γραμμές (δάση, αιγιαλός, 
περιοχές Natura, αρχαιολογικοί χώροι, αναδασμοί 
κλπ), που επηρεάζουν σημαντικά το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη του χώρου. Σημειώνεται τέλος, ότι 
ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ αποσύρει, από 
το κατατεθέν νομοσχέδιο, τις διατάξεις για τους 
οικοδομικούς συνεταιρισμούς και τις ιδιωτικές 
πολεοδομήσεις και κάθε άλλη διάταξη που δεν 
επείγει, προκειμένου να επανεισαχθούν προς 
συζήτηση στη βουλή ως ξεχωριστό νομοσχέδιο με 
την κανονική διαδικασία. 

Στη Βουλή το  νομοσχέδιο για τη χωροταξική  
και πολεοδομική μεταρρύθμιση 
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Η επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου 
και κυρίως η αποκατάσταση των ελεύθερων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι αναγκαίο 
βήμα για τη σταδιακή επαναφορά των μισθών, 
του διαθέσιμου εισοδήματος, της εγχώριας 
κατανάλωσης στο επίπεδο που απαιτείται για 
την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, 
τόνισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς στο 
Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Βελτίωσης 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 
που διεξήχθη χθες στο Ζάππειο Μέγαρο. Ο κ. 
Καββαθάς τόνισε ότι ο κοινωνικός διάλογος συ-
νιστά αναπτυξιακό προαπαιτούμενο και δομική 
προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι οι οποίοι υπογράφουν την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κατέβαλλαν 
διαχρονικά προσπάθειες για την αποτελεσμα-
τική λειτουργία του Κοινωνικού Διαλόγου. Οι 
προσπάθειες αυτές εντατικοποιηθήκαν ιδιαίτερα 
κατά την κρίσιμη τελευταία τετραετία, όπου 
διαμορφώθηκε ένα εξαιρετικά δυσχερές τοπίο 
για τους θεσμούς διαβούλευσης και γενικότερα 

για τις εργασιακές σχέσεις. Κατά την ίδια πε-
ρίοδο, οι πολλαπλές παρεμβάσεις του κράτους 
στο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
όπως είναι, μεταξύ άλλων, η παρέμβαση στο 
περιεχόμενο και τον καθολικό χαρακτήρα της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας, η αποδυνάμωση του κλαδικού επιπέδου 
διαπραγμάτευσης και των θεσμών επέκτασης 
των αποτελεσμάτων του (επέκταση), αποτελούν 
απτά παραδείγματα των δραματικών αλλαγών 
που υπέστη το περιβάλλον του κοινωνικού 
διαλόγου στην Ελλάδα. Ενδεικτική του ελλείμ-
ματος τριμερούς κοινωνικού διαλόγου είναι η 
κυβερνητική αδιαφορία για το περιεχόμενο της 
από 3-2-2012 κοινής επιστολής των κοινωνικών 
εταίρων προς την Κυβέρνηση και τον τότε Πρω-
θυπουργό. Για μας, κατέληξε ο Κ. Καββαθάς, η 
αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης που 
έχει πληγεί σοβαρά αλλά και του κύρους του 
κοινωνικού διαλόγου αποτελεί προτεραιότητα, 
όχι μόνο για την αποκατάσταση της ομαλότητας 
στην αγορά εργασίας, αλλά και γιατί αποτελεί 
βασική αναπτυξιακή προϋπόθεση.

Παρέμβαση για  ελεύθερες συλλογικές  
διαπραγματεύσεις.
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Κατά την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος, ο 
κατασκευαστικός τομέας ευθύνεται για το 40% των εκπομπών C02 
στον πλανήτη και το 40% των αμερικανικών αποβλήτων υγειονομικής 
ταφής, ανθεκτικά στην οποιαδήποτε αλλαγή. Σκυρόδεμα, τούβλα και 
τσιμέντο έχουν παραμείνει τα κυρίαρχα υλικά από τη βιομηχανική 
επανάσταση, στις αρχές του 19ου αιώνα, ασκώντας πίεση στους φυσι-
κούς πόρους και το κλίμα. Με αυτά τα δεδομένα οι επιστήμονες και οι 
αρχιτέκτονες αναζητούν στο φυσικό κόσμο νέες λύσεις, περιβαλλοντι-
κά αποδεκτές.
Η περίπτωση του δομικού υλικού από άμμο και ούρα (που παρουσιά-
σαμε χτες απ’ αυτή τη σελίδα) δεν είναι η μόνη στην κατεύθυνση αυτή. 
Υπάρχουν πολλές, κάποιες από τις οποίες έχουν περάσει και στην 
παραγωγική διαδικασία. Δείγματα της προσπάθειας παρουσιάζουμε 
σήμερα. 

Ο υψηλότερος ουρανοξύστης στο Λος Άντζελες κτίζεται με υποκατά-
σταση κατά 1/4 του τσιμέντου από «ιπτάμενη τέφρα», τα απόβλητα από 
την καύση άνθρακα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στη Γιούτα και στην Αριζόνα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ανθεκτι-
κότητα του σκυροδέματος, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται αντίστοιχα οι 
εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή τσιμέντου.

Η Ιαπωνική εταιρεία TIS & 
Partners δημιούργησε, μετά 
το τσουνάμι που έπληξε τη 
χώρα το 2011, ένα νέο οικο-
δομικό υλικό που ονομάζεται 
«CO2 Structure», ως υλικό 
ανοικοδόμησης σε περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
καθώς επιτυγχάνονται χρόνοι 
ταχύτεροι απ’ ότι το βραδείας 

ξήρανσης σκυρόδεμα. Με την 
έγχυση διοξειδίου του άνθρακα σε διοξείδιο του πυριτίου (άμμος 
και χαλαζία), κατάφεραν να αναπτύξουν ένα δομικό υλικό αρνητικού 
άνθρακα, με διπλάσια αντοχή 
σε εφελκυσμό απ’ ότι το 
τούβλο.

Τα τούβλα αυτά είναι κατα-
σκευασμένα από κάνναβη σε 
συνδυασμό με πηλό, ενώ η 

αμερικανική εταιρεία Hempcrete, διαθέτει στο εμπόριο μια παραλλα-
γή, μείγμα κάνναβης και ασβέστη, ως ένα θερμικό υλικό τοιχοποιίας. 
Η παραγωγή τους μειώνει εντυπωσιακά τις εκπομπές CO2. 

Η Ecovative ήδη παράγει συσκευασίες 
από γεωργικά απόβλητα και το μυ-
κήλιο των μανιταριών, ενώ σχεδιάζει 
την κατασκευή δομικών υλικών. Όπως 
υποστηρίζει ο ιδρυτής της εταιρείας Eben 
Bayer το μυκήλιο, κατ’ ουσία οι ρίζες των 
μανιταριών, είναι πολύ καλές να συνέ-
χουν οργανικά υλικά και Κάποια ημέρα 
ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Ένα άλλο φυσικό υλικό με αρνητική 
παραγωγή CO2, είναι το …ταπεινό 
άχυρο, το οποίο επιστέφει στις κατα-
σκευές. Η «Nebraska Method» χρη-
σιμοποιείται ως δομικό και μονωτικό 
υλικός σε σπίτια της Αμερικής, ενώ 
εταιρείες, όπως η βρετανική ModCell, 
παράγουν προκατασκευασμένους τοίχους και πάνελ οροφής.

Παραδοσιακά υλικά 
όπως η λάσπη από 
μείγμα άμμου, 
πηλού, άχυρου και 
χώματος, προτείνο-
νται μη-ρυπογόνα 
εναλλακτικά δομικά 
υλικά για μικρά 
κτίρια. Ένας άντρας 

από την Οξφόρδη, ισχυρίζεται ότι έκτισε ένα σπίτι Χόμπιτ (του γνωστού 
παιδικού παραμυθιού) με λιγότερα από 250 δολάρια.

Τα απόβλητα των κατασκευ-
ών αποτελούν ένα σύγχρονο 
αυξανόμενο πρόβλημα. Τα 
Enviroblocks είναι κατα-
σκευασμένα κατά 70% από 
ανακυκλωμένα αδρανή, 
δεσμεύοντας το τσιμέντο, 
ενώ τα Durisol κατά 80% 

ανακυκλωμένα ροκανίδια, τα οποία είναι τυλιγμένα γύρω από ράβδους 
χάλυβα ώστε να αποκτούν αντοχή.

Η χρήση των γνωστών «κυψε-
λωτών» τούβλων, εξαπλώνεται 
ανά τον κόσμο, καθώς έχει 
διαπιστωθεί πως σημαίνουν λι-
γότερες εκπομπές CO2 από την 
παραγωγή τους, ενώ οι τοίχοι 
που κατασκευάζονται έχουν μονωτικά χαρακτηριστικά και μειώνει το 
κόστος της ενέργειας ενός κτιρίου.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η επεξεργασία του www.inr.gr έδειξε 
αθροιστικές ζημιές για 2.720 επιχειρήσεις- ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΥΦΕΣΗΣ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ- Συνολικές ζημιές 1,1 
δισ. μειωμένες πωλήσεις κατά 4% • Υπ. Ανάπτυξης: Καθορίστηκε 
το ύψος των ενισχύσεων που θα δοθεί στις βασικές κατηγορίες 
επενδύσεων- 3,1 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟ 2014- Η αξία 
των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων έχει φθάσει τα 4 δισ. 
ευρώ • Νομοσχέδιο: ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ • Στοιχεία 
2013: ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ • Κομισιόν: ΜΕΓΑΛΗ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η «μικρή ΔΕΗ» δοκιμάζει τη συνοχή της κυβέρνησης- 
ΤΕΣΤ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ- κρίσιμη συζήτηση στις 2 Ιουλίου στη Βουλή 
• Παρέμβαση της Πολιτείας προαναγγέλλει ο Ν. Δένδιας- ΩΡΑ ΓΙΑ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ- Σχέδιο για αλλαγές 
και στο Πτωχευτικό Δίκαιο • Δηλώσεις Μ. Χρυσοχοϊδη: «ΚΑΘΑΡΗ» 

ΑΠΟ ΧΡΕΗ ΘΑ ΠΩΛΗΘΕΙ Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ • Για το 2014- ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
3,2 ΔΙΣ. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ • Εισήγηση 
Γκ. Χαρδούβελη στην κυβέρνηση- Η ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟΔΑ 
Ο ΟΤΕ ΓΙΑ FORTHNET- Επαφές στελεχών των δύο εταιρειών 
στο παρασκήνιο της διεκδίκησης από VODAFONE και WIND 
• ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ • ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ • ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ 
ΦΡΑΓΚΟ- Το χαμηλό επιτόκιο έγινε παγίδα λόγω της ισοτιμίας • 
ΓΑΛΛΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ- Γερμανία: Οι 
ευρωπαϊκοί κανόνες είναι ήδη ευέλικτοι • ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- Δεν έχουν ακόμα υποβληθεί 2,6 
εκατομμύρια δηλώσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Φούρνοι, κουρεία, φαρμακεία σπάνε το άβατο- ΑΔΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ- Επανάσταση στη 
χρήση γης- Με διαδικασίες- εξπρές οι εντάξεις στο σχέδιο πόλης − 
Κατερίνα Σαββαΐδου: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ − ΣΥΡΙΖΑ: ΟΙ 
«ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ − ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ΟΙ 
ΡΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΡΕΚΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ- Άνοδος 
αφίξεων ξένων 21,1% το τετράμηνο και εισπράξεων του κλάδου 
27,8% − ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΜΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΡΩΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- 
Νέα πρόσωπα στο επίκεντρο − ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ- Με νέες χρήσεις γης − Συμφωνία για τη μικρή ΔΕΗ- 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΕΘΝΟΣ: Μικρές αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, καθηγητές ΑΕΙ και 
νοσηλευτές- ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- 
Τα κονδύλια θα εξοικονομηθούν από περικοπές σε υπαλλήλους 
Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Τι καταγγέλλει 
μέσω του «Έθνους» το μετανοημένο στέλεχος- ΕΠΙΣΤΟΛΗ- 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ − Νέα απόφαση- 
βόμβα του Ελεγκτικού Συνεδρίου- ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ − Βραχυκύκλωμα 
στη ΔΕΗ- ΠΙΕΖΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΑΓΚΑΘΙΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ προωθούν 
άρον άρον κρίσιμα νομοσχέδια- ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ − 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΔΟΘΗΚΑΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ- Με νέο 
παραλήρημα απάντησε το νεοναζιστικό μόρφωμα στις φωτογραφίες 
που αποκάλυψε η «Εφ. Συν.». − Ελεγκτικό Συνέδριο: ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ! − ΣΥΡΙΖΑ: ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ, ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Φαστ τρακ και σωρηδόν νομοθέτηση εις το 
όνομα της τρόικας- ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ- Καταργούν 
τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης- Σβήνουν ό,τι 
εμποδίζει την επέλαση στο Ελληνικό, τις ακτές και τα… βουνά- Μετά 

τα πολεοδομικά παίρνει σειρά και η «μικρή ΔΕΗ» − Δέσμη προτάσεων- 
ΣΥΡΙΖΑ: ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ − 
Πανελλαδικές 2014- ΟΛΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το «σκληρό νόμισμα» που έγινε 
μπούμερανγκ- ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ 70.000 
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ − ΠΑΡΑΝΟΜΟ «ΨΑΛΙΔΙ» ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
ΔΙΚΑΣΤΕΣ − Κατερίνα Σαββαΐδου: Η ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 
ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν είναι αξίωμα 
που τον έλκει» διαμηνύουν συνεργάτες του- ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Ο πρώην πρωθυπουργός υποψιάζεται μακιαβελικές 
μεθοδεύσεις για να χρεωθεί τις εξελίξεις που μπορεί να φέρουν 
πρόωρες εκλογές − ΑΠΟΦΑΣΗ- ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ!- να επιστραφούν οι μειώσεις στις συντάξεις δικαστών- 
εισαγγελέων.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Η εμμονή του 
Σύριζα προς τα αριστερά.

Η ΑΥΓΗ: Με συνοπτικές διαδικασίες τα «προαπαιτούμενα» στη 
Βουλή- ΟΧΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ- Στις στημένες 
συνθέσεις των θερινών τμημάτων η κυβέρνηση προωθεί γενική 
εκποίηση δημόσιας περιουσίας, πλήρη υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και νέα συρρίκνωση του ασφαλιστικού συστήματος.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΠΑΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Με μπλακ άουτ απειλούνται τα σχολεία, 
εισαγγελέας στα Πανεπιστήμια- ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πολεμικό στόλο στέλνει στη Μαύρη Θάλασσα 
το ΝΑΤΟ, ενώ οι Ρωσόφωνοι της Ανατολικής Ουκρανίας καλούν 
τον Πούτιν να επέμβει άμεσα- ΑΣΚΗΤΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ: «ΘΑ 
ΕΚΠΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΑΦΝΙΚΗ ΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΚΡΙΜΑΙΑ- ΟΥΚΡΑΝΙΑ»!
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ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 24/06/2014

Επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις απευθύνει το υπουργείο 
Οικονομικών προς όλους τους φορολογουμένους να υποβάλουν 
εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς έχει χτυπήσει 
συναγερμός στο οικονομικό επιτελείο ενόψει του Αυγούστου, που 
οι συνολικές υποχρεώσεις του Δημοσίου ξεπερνούν τα 6,7 δισ. 
ευρώ. Η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους και η 
εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τις ροές των φορολογικών εσόδων και αυτός είναι ο 
σημαντικότερος λόγος για τον οποίο το υπουργείο Οικονομικών 
προετοιμάζεται να δώσει παράταση στην υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων, αλλά όχι στις προθεσμίες καταβολής των οφειλόμενων 
φόρων. Η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις τελειώνει την 
ερχόμενη Δευτέρα 30 Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 
περίπου 3,145 εκατομμύρια δηλώσεις από το σύνολο των 5,8 
εκατομμυρίων που εκτιμάται ότι θα πρέπει να υποβληθούν φέτος. 
Το γεγονός ότι επτά ημέρες πριν κλείσει το σύστημα υποδοχής 
των δηλώσεων δεν έχουν υποβληθεί περίπου 2,6 εκατομμύρια 
δηλώσεις οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην παροχή παράτασης. 
Ημερησίως το σύστημα «αντέχει» περίπου 170.000 δηλώσεις και 
για να υποβληθούν όλες έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει κάθε μέρα να 
υποβάλλονται γύρω στις 400.000 δηλώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο έχει αποφασίσει 
να δώσει παράταση έως τις 25 Ιουλίου για την υποβολή τους. 
Ωστόσο, από τότε που έγινε γνωστή η πληροφορία αυτή, ο ρυθμός 
υποβολής δηλώσεων μειώθηκε αισθητά. Για παράδειγμα από 
133.000 δηλώσεις που υποβλήθηκαν την περασμένη Τρίτη, 
την Παρασκευή οι δηλώσεις ήταν 114.000. Έτσι, το υπουργείο 
Οικονομικών προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση την Παρασκευή 
καλώντας «τους φορολογουμένους να σπεύσουν και να υποβάλουν 
τη φορολογική τους δήλωση εντός των υπαρχουσών προθεσμιών, 
δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου». Χθες, παράγοντες του υπουργείου 
επαναλάμβαναν και ανεπισήμως την ίδια έκκληση, σημειώνοντας ότι 
μέχρι την 30ή Ιουνίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τουλάχιστον 
οι «απλές» δηλώσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων που δεν 
έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη σύνταξή τους. Υπενθύμιζαν, δε, ότι n 
απόφαση για παράταση θα αφορά μόνο τις ημερομηνίες υποβολής 
των δηλώσεων και όχι τις ημερομηνίες πληρωμής των φόρων.
Επί της ουσίας, αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν δοθεί εν τέλει 
παράταση έως τις 25 Ιουλίου και κάποιος υποβάλει τη φορολογική 
του δήλωση εκείνη την ημέρα, θα κληθεί και πάλι να καταβάλει 
την πρώτη δόση των οφειλών του στις 31 Ιουλίου. Μάλιστα, η 
τελευταία ημερομηνία είναι «ανελαστική», καθώς το υπουργείο 
Οικονομικών έχει υπολογίσει μία συγκεκριμένη ροή φορολογικών 
εσόδων που δεν μπορεί να καθυστερήσει, αφού από την είσπραξή 
τους εξαρτάται n ομαλή πορεία του προϋπολογισμού και κυρίως n 
ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για το κράτος. Ενδεικτικό 
της προσμονής υψηλών φορολογικών εσόδων από τον Ιούλιο και 
μετά είναι ότι στον προϋπολογισμό το υπουργείο Οικονομικών έχει 
προϋπολογίσει ότι τον Ιούλιο τα έσοδα προ επιστροφών φόρων θα 
είναι συνολικά 5 δισ. ευρώ, όταν τον Ιούνιο (και σχεδόν όλους τους 
προηγούμενους μήνες) τα έσοδα ήταν της τάξης των 3,7 δισ. ευρώ.

Αντιθέτως, από τον Ιούλιο και μετά, τα μηνιαία έσοδα που έχουν 
προβλεφθεί έως το τέλος του έτους κινούνται κυρίως στα επίπεδα 
των 4,5-5 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να «πέσει έξω» σε 
καμία περίπτωση η πρόβλεψη για τα έσοδα του Ιουλίου και του 
Αυγούστου. Αυτό γιατί τον Αύγουστο το υπουργείο θα κληθεί να 
εξυπηρετήσει συνολικά υποχρεώσεις που ξεπερνούν ελαφρώς τα 
6,7 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό: 
1. Τα 3,9 δισ. ευρώ αφορούν σε ομόλογα που κατέχει n Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και λήγουν.
2. Το 1 δισ. ευρώ έχει να κάνει με ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου 
που έχει το ΕΤΕΑΝ και θα πρέπει να αποπληρωθούν.
3. Περίπου 950 εκατ. ευρώ είναι οι τόκοι που θα πρέπει να 
καταβληθούν εντός του μηνός.
4. Τα 700 εκατ. ευρώ αφορούν σε εξόφληση μέρους των δανείων 
που έχει διαθέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
5. Ένα μικρό μέρος (160 εκατ. ευρώ) έχει να κάνει με ομόλογα 
που οι κάτοχοι τους δεν συμμετείχαν στο PSI και θα πρέπει να 
αποπληρωθούν στις 12 Αυγούστου.
Πάντως, από το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζουν ότι αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με την εξυπηρέτηση των παραπάνω 
υποχρεώσεων. Όπως αναφέρουν, πέραν της εισροής των 
προβλεπόμενων φόρων, τα ταμειακά διαθέσιμα είναι αρκετά, n 
Ελλάδα αναμένεται να εισπράξει 1 δισ. ευρώ από την Ευρωζώνη τον 
Ιούλιο (δεδομένης της υλοποίησης των προαπαιτούμενων μέτρων), 
υπάρχει το εργαλείο του ενδοκυβερνητικού δανεισμού, ενώ εάν 
προκύψει η οποιαδήποτε «τρύπα», μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία 
έκτακτη έκδοση εντόκων γραμματίων.

ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η ΑΥΓΗ |  Σελίδα 5 | 24/06/2014

Στην περαιτέρω υποβάθμιση πόλεων και οικισμών με την προσθήκη 
ασύμβατων και επιβαρυντικών χρήσεων προς την κατοικία οδηγούν 
οι ρυθμίσεις σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο καθορίζει νέες 
«ευέλικτες» κατηγορίες χρήσεων γης και ουσιαστικά επιτρέπονται 
τα πάντα παντού. Παράλληλα επιχειρεί να επιβάλει χρήσεις που 
απαγορεύονται από τον σχεδιασμό για την προστασία του αστικού 
περιβάλλοντος μέσα στον οικιστικό ιστό, όπως λόγου χάρη «πίστες 
αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων», η οποία εντάσσεται στις 
«εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς»...
Εξ αρχής υπονομεύει τους ελεύθερους χώρους αστικού και 
περιαστικού πρασίνου εκτός σχεδίου πόλης, αφού επιτρέπει 
εγκαταστάσεις αστικών υποδομών οι οποίες περιλαμβάνουν 
12 ειδικότερες χρήσεις. Ανάμεσά τους: σταθμοί εξυπηρέτησης 
αυτοκινητιστών, σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, 
επεξεργασία, αποθήκευση, καύση στερεών τοξικών αποβλήτων, 
χώροι επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών 
αποβλήτων.
Με το νομοσχέδιο, αντί Προεδρικού Διατάγματος που προϋποθέτει 
έλεγχο νομιμότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταργείται 
η χρήση αμιγούς και γενικής κατοικίας. Εισάγονται τρεις νέες 
κατηγορίες των οποίων το περιεχόμενο παραπέμπει στο σημερινό 
πολεοδομικό κέντρο με λειτουργίες κεντρικής πόλης (εμπορικά 
καταστήματα, γραφεία, διοίκηση ξενοδοχεία κ.λπ.).
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Ορίζεται η κατηγορία Κατοικία (Κ1), όπου στις σημερινές 
περιοχές αμιγούς κατοικίας (Ψυχικό - Βουλιαγμένη κ.ά.), βάσει 
ειδικών διαταγμάτων, μπορούν να αναθεωρηθούν οι χρήσεις 
για να περιλάβουν επιπλέον από κτήρια κοινωνικής πρόνοιας, 
εκπαίδευσης, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία, συνεργεία 
αυτοκινήτων, έως σταθμούς λεωφορείων και εμπορευματικούς 
σταθμούς.
Η κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) συνοδεύεται επίσης από πλήθος 
χρήσεων, με την κατοικία να ορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 
50% ανά κτήριο. Στην τρίτη κατηγορία «Κατοικία ενδιάμεσου 
επιπέδου» προστίθενται κι άλλες επιβαρυντικές χρήσεις, π.χ. ειδική 
εκπαίδευση, συνεδριακά κέντρα, κινηματογράφοι, κτήρια εκθέσεων 
έως 1.500 τ.μ. ανά οικόπεδο. Επίσης με τα ίδια τετραγωνικά 
υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικές εκθέσεις, αλλά και 
καφετέριες, εστιατόρια κ.λπ. 400 τ.μ. ανά οικόπεδο. Επιτρέπεται 
μάλιστα και υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας 
δόμησης για πολιτιστικές εγκαταστάσεις πέραν των 1.500 τ.μ. για 
χώρους συνάθροισης κοινού και για κτήρια περίθαλψης και πάνω 
από 100 κλίνες στα ξενοδοχεία. Ούτε όμως τους οικισμούς κάτω των 
2.000 κατοίκων, όπου δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης, αφήνει 
άθικτους. Μεταξύ του πλήθους των χρήσεων που εισάγει είναι τα 
ξενοδοχεία 50 κλινών και επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες 
συνολικής επιφάνειας δόμησης 600 τ.μ. ανά γήπεδο. Το νομοσχέδιο 
διακατέχεται από διαρκή μανία υπέρ της γραμμικής ανάπτυξης 
στους οδικούς άξονες, προφανώς καθ' υπόδειξη συμφερόντων, 
κατεδαφίζοντας στοιχειώδεις κανόνες της πολεοδομικής επιστήμης, 
ακόμη και του υφιστάμενου Ρυθμιστικού της Αθήνας, για 
πολυκεντρική ανάπτυξη.
Μεταξύ άλλων, εκ αρχής απαγορεύει στις προς πολεοδόμηση 
περιοχές τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί των εθνικών, 
επαρχιακών και κύριων δημοτικών οδών να χαρακτηρίζονται 
ως περιοχές Κατοικίας ΚΙ. Επιπλέον σε πρωτεύουσες και 
δευτερεύουσες αρτηρίες των Ισχυόντων Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ρυθμιστικών 
σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καταργείται η χρήση αμιγούς 
και γενικής κατοικίας. Συνολικά θεσμοθετεί 32 γενικές κατηγορίες 
χρήσεων.
Το νομοσχέδιο στο πρώτο κεφάλαιο καταργεί τους ισχύοντες 
κανόνες ρύθμισης του χώρου, μαζί και το θεσμικό πλαίσιο του 
τελευταίου αιώνα, για να εξυπηρετήσει τη χύδην και σημειακή 
χωροθέτηση και πολεοδόμηση, προς εξυπηρέτηση και μόνον της 
«ανάπτυξης παραγωγικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή 
την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων μεγάλης 
κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας».
Εφευρίσκεται ένα νέο εργαλείο, το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, στην 
κατώτερη πυραμίδα του σχεδιασμού, για να εξυπηρετήσει τη 
νομοθεσία των fast track επενδύσεων και των παρεκκλίσεων του 
εφαρμοστικού νόμου του Μεσοπρόθεσμου με τα Ειδικά Σχέδια 
Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων για την υφαρπαγή της 
δημόσιας περιουσίας και τα Ειδικά Σχέδια Ανάπτυξης Στρατηγικών 
Επενδύσεων των ιδιωτών. Για τον λόγο αυτόν ως Ειδικά Χωρικά 
Σχέδια νοούνται και τα ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ, οι Περιοχές 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξη Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων, τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Εμπορευματικά 

Κέντρα. Αυτά θα καθορίζουν χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς 
δόμησης με Προεδρικό Διάταγμα και πρωτοβουλία του υπουργού 
ΠΕΚΑ ή των συναρμόδιων υπουργείων. Κατισχύουν δε έναντι 
θεσμοθετημένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου στις εκτός σχεδίου 
περιοχές ή άλλων ειδικών διαταγμάτων που καταργούνται μετά την 
έγκριση των ΕΧΣ.
Για να «σταθούν» τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, το Εθνικό Χωροταξικό, 
τα Ρυθμιστικά Σχέδια, όπως και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 
και τα ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία θέτουν δεσμευτικούς κανόνες για την 
οργάνωση και τη λειτουργία των πόλεων, καθορίζουν χρήσεις 
γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, οριοθετούν τις περιοχές 
προστασίας και τις ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων στον 
εξωαστικό χώρο.
Στο σύστημα της απορρύθμισης βασιλεύουν τα Εθνικά Χωροταξικά 
Πλαίσια, τα σημερινά ειδικά χωροταξικά, π.χ. του τουρισμού, 
των υδατοκαλλιεργειών, που εξυπηρετούν λόμπι συμφερόντων, 
σε επίπεδο περιφέρειας τα περιφερειακά χωροταξικά και σε 
επίπεδο δήμου ή διαδημοτικό τα τοπικά χωρικά σχέδια. Για την 
πολεοδόμηση μιας συγκεκριμένης περιοχής η πολεοδομική 
μελέτη, η οποία εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, μετονομάζεται 
σε Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής και εγκρίνεται από τον γενικό 
γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ευθεία αντίθεση με τη 
νομολογία του ΣτΕ.
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ΜΕ ΤΑ ΑΠΛΑ θέματα χωροταξίας να είναι τα μόνα που έχουν 
απομείνει από το αρχικό κείμενο, εισάγεται πιθανότατα σήμερα 
προς συζήτηση για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον 
Αιγιαλό. Έπειτα από ψυχραιμότερες σκέψεις που προκλήθηκαν 
μετά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών και από τα δύο 
κυβερνητικά κόμματα, το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε να «σπάσει» 
στα δύο το αρχικό νομοσχέδιο και να μεταθέσει για αργότερα τις 
επίμαχες διατάξεις.
Οι αρχικές ρυθμίσεις για τον αιγιαλό και την παραλία προέβλεπαν 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο παραχώρησης της κοινόχρηστης 
παράκτιας ζώνης, αλλά και τη δημιουργία μόνιμων κατασκευών σε 
αυτή.
Όσον αφορά τη χρήση, σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις, μετέβαλε 
τους περιορισμούς στην έκταση που μπορεί να παραχωρηθεί 
και περιόριζε τις αναφορές στην υποχρέωση ελεύθερης και 
απρόσκοπτης πρόσβασης στον αιγιαλό. Επίσης, διευκόλυνε τη 
δημιουργία μόνιμων κατασκευών από ιδιώτες για οιονδήποτε 
επιχειρηματικό σκοπό (εξαιρείται σαφώς μόνο η κατοικία).
Τέλος, προτείνει τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (πλην 
κατοικίας) στον αιγιαλό και στην παραλία, ύστερα από καταβολή 
προστίμου. Λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, οπότε και είχαν 
ανακοινωθεί οι προθέσεις της κυβέρνησης, είχαν αντιδράσει 
μεταξύ αυτών και οι Ντόρα Μπακογιάννη, Φωτεινή Πιπιλή και ο 
Κυρ. Μητσοτάκης, ενώ το ΠΑΣΟΚ, με επίσημη ανακοίνωσή του είχε 
ζητήσει να μη δρομολογούνται αποφάσεις χωρίς να έχει υπάρξει 
συνεννόηση.


